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Namaste och God Jul! 

Vill du ge en julklapp som gör skillnad? Tuki Nepal har startat några insamlingar inför julen som du hittar på 
www.tukinepal.org/fundraiser 

- Du kan bidra till att bygga jordbävningssäkra hus i vår andra fadder by Majhigaun i insamlingen Bygg ett hus i 
Majhigaun. 

- Du kan bidra till våra skolutvecklingsprojekt i byarna Jyamrung och Bharmale; Skolutveckling. 

- Du kan bidra till Indhus barnhem. 

Eller så kan du bara sätta in ett bidrag på vårt bankgiro 900-5042 till valfritt projekt – se vidare vår webbsida 
www.tukinepal.org  Eller swisha på 123 900 5042.  

Vi behöver fler faddrar både till våra skolor och till sjukstugan – både enskilda faddrar men också 
företagssponsorer som vill ställa upp med en regelbunden summa pengar under en längre tid. 

I detta nyhetsblad hittar du information om våra projekt och om den resa Tuki Nepal just genomfört med syfte att 
bygga upp skolhälsovården i Jyamrung och att kolla upp våra projekt. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Healthcamp 2017 

Målsättningen med Healthcamp resan har varit att bygga upp en fungerande och långsiktig skol- och 
barnhälsovård i Jyamrung med omnejd. Innan resan till Nepal har gruppen träffats ett antal gånger och förberett 
resan. Vi hade utarbetat ett nytt hälsokort, med normalkurvor för asiatiska barn mellan 5 och 18 år. Dessutom hade 
Hanna förberett ett BVC liknande kort för förskolebarn. Med oss hade vi också några fina utbildningsbilder kring 
mat, hygien och medicinanvändning som företaget One day Interact gjort gratis till oss. 

Dagen för vår ankomst invigdes nya sjukstugan med pompa och ståt. Vi skulle nämligen använda denna för 
Healthcampen trots att den inte var riktigt färdig.  

Eleverna på Jyamrungskolan är numera hälften så många som 2014 på grund av den jordbävnings-skadade 
skolan. Därför hade beslutats att Sukoraskolan, på andra sida floden, också skulle erbjudas samma 
hälsoundersökningar för sina cirka 140 elever. 

Förutom tre svenska läkare och fyra svenska sjuksköterskor deltog en svensk volontär i Jyamrung-skolan, Arja 
Schedwin, som bl a hjälpte till att få iväg klasserna till sjukstugan så det hela flöt på. 
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Lärarna hjälpte till i viss omfattning. 
Sjukstugepersonalen, Health assistant Bigyan Budha 
Siris, undersköterska Pushpa Dhaunya, vaktmästare 
Shivahari Dhuval deltog också liksom Srijana Tamang, 
barnmorska och tandhygienist och Rupa Basnet, 
sjuksköterska under utbildning, Sudha Shai, läkare, 
samt hennes syster Suzeena Shahi och Ram Sapkota 
och Binod Tiwari fungerade som tolkar.  

Healthcamparna hade vi delat in i stationer. Barnen 
skulle börja på administrationen där de fick ett 
Hälsokort med personliga uppgifter. Sen gick de till 
mätning av vikt och längd och därefter koll av syn och 
hörsel. Sen var det dags för läkarna att göra sin 
undersökning. Som sista station fick barnen 

undervisning i handhygien, bra kost och blev avmaskade.  

De flesta barnen var vid god hälsa. Men hela 33 stycken av dem hade stora vaxproppar, varav en stor del hade 
hörselnedsättning. De flesta kunde få vaxlösande örondroppar eller uppföljning på sjuk-stugan. Andra öronproblem 
som vi upptäckte var öroninflammation och ett fåtal perforerade trumhinnor. Vid synundersökningen hittades flera 
barn som hade besvär med att se. Det var flera med nedsatt syn, både ensidigt och dubbelsidigt, ett barn som 
skelade samt ett barn som var helt blind. Dessa barn skickas vidare till läkare i Kathmandu för vidare 
undersökningar och åtgärder. 

Många barn hade karies men bara ett fåtal hade riktiga besvär av detta. Vid denna Healthcamp kunde tyvärr de 
nepalesiska tandläkare vi brukar anlita, inte deltaga, men de planerar att göra sin dental camp i december och då 
ska dessa barn får undersökning och behandling. 

Ett observandum var att barnen från Jyamrungskolan oftare hade en tendens till undervikt jämfört med 
Sukoraskolan. Men de flesta ligger ändå ganska bra till på kurvan för vikt och längd.  

Bortsett från barnen på skolorna och ett 30-tal bebisar och småbarn, har vi också undersökt flera andra personer 
såsom lärare och deras barn. Lärarna med besvär var oftast kroniska saker som redan har kollats någon 
annanstans och bara behövde lugnande besked. 

 

Dessutom har vi kollat barnet med epilepsi som har blivit 
mycket bättre efter de mediciner vårt förra team 
ordinerade, men ändå har attacker och behöver 
doshöjning av medicin samt tilläggsmedicin vid behov för 
att bryta attacker. 

Efter bägge healthcamps gjorde vi en genomgång 
tillsammans med våra nepalesiska kollegor på sjukstugan. 
Där diskuterade vi de barn som behöver vidare åtgärd och 
gjorde en allmän utvärdering av healthcampen. Därefter 
hade vi coaching av sjukstugepersonalen om användning 
av mediciner, antibiotika, hygien, hur man gör 
vätskeersättning och hälsosam kost. Det visade sig att 
personalen redan har mycket kunskaper om dessa ämnen 
men är väldigt angelägen att göra och lära mer för att ge 
bra vård till de byborna. 
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Så var det slut med vårt arbete med att bygga upp barnhälsovård och alla involverade var nöjda och tacksamma 
samt väldigt taggade att fortsätta med detta goda arbete. 

Namasté! 

Vi som var med: Anita Gustavsson, 
Brendan Brouwer, Eva Boo, Ewa 
Söderberg, Hanna Salmi, Helene 
Holmberg, Metta Kamp, Mona Matsson 
och Ole Kamp.  

 // Vid pennan Brendan Brouwer och Ole Kamp 

 

 

 

 

 

 
 

Vandring längs floden Netrawi mot Ganesh Himal 

Efter att Health Camp 2017 avslutats började några av oss en 5 dagars vandring. Vi skulle följa floden Netrawi mot 
byn Abigaun, där vi blivit lovade en vidunderlig utsikt mot bergsmassivet Ganesh Himal. På morgonen packas tält, 
kokgrejer, bord, stolar ihop och ett följe med bärare, kock, kökspojkar, sherpa, guide och så vi (Hanna, Brendan, 
Mona, Helene, Ingvill, Kamilla, Ole och Metta) kommer så småningom iväg över hängbron från Jyamrung. Vi 
kommer inte så långt för i grannbyn Kahara gör vi ett längre stopp för inköp av frukt och för andra trängande behov. 
Men snart går vi i stadig takt mot vårt första läger i Kintang Phedi. Vi går mest på vägen som håller på att byggas 
och det blir varmt och svettigt. Ett efterlängtat bad i floden hinner vi med innan vi somnar gott den kvällen. 

Nästa dag börjar vandringen på stigar 
upp på bergssidan. Nu gäller det att se 
efter var man sätter fötterna. Åsnestigar, 
säger någon. Och vi blir snart varse att vi 
följer en ”donkey highway”. Allt fraktas 
här med mulåsnor och vi lär oss snart att 
stanna till på rätt sida vägen (mot 
bergssidan) för att släppa förbi den ena 
karavanen efter den andra. Högre och 
högre går stigarna. Vi njuter av utsikten 
av de terassklädda bergssidorna ner mot 
floden och snart också utsikten mot de 
snöklädda topparna av Ganesh Himal.  

Det är en spännande och varierad 
vandring vi gör. Ibland går vi över 
knirkande hängbroar, ibland har stigen 
försvunnit på grund av jordskred.  
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Balanssinnet får bra övning de här dagarna. Vi går genom skog, genom terrassodlingar, vi stannar till i små 
landsbyar, vi campar på skolgårdar och nyskördade risfält. Och kocken Bhez trollar fram de härligaste måltider på 
två gaslågor. Det är ett härligt team vi vandrar med och allt fungerar bra och med gott humör. Lite sjukvård hinns 
också med: en pojke med infekterat finger plåstras om och en åsna som kollapsat fick energidryck och kex. Bägge 
såg belåtna ut efter insatsen. 

I byarna bor man fortfarande i plåtskjul efter jordbävningen för mer än två år sedan. Det byggs överallt men det går 
sakta. Allt ska ju fraktas till byarna på åsnor. I byn Abigaun bygger man nu upp husen i gammal stil, vackra men 
tyvärr inte så säkra. 

 
På tillbakavägen till Kintang Phedi går vi ännu lite högre upp på bergssidan och hamnar i en större landsby, Upper 

Jarlang, där vi uppvaktas flitigt av byns alla barn. Så spännande med besökare! Och där somnar vi i tälten på byns 
skolgård med en svårslagen utsikt över solnedgången på topparna i Ganesh Himal. Och sista natten i Kintang 
Phedi dansar hela teamet nepalesisk dans under en gnistrande mörk stjärnhimmel. Man är onekligen lite närmre 
himlen i Nepal! 
 
// Metta Kamp 
 

 

Rapport om Återuppbyggnadsarbetet 

Tuki har som ni säkert vet valt att bidra till återuppbyggnaden i Nepal på två sätt:  

• genom att direkt bidra till en ny skola i Jyamrung 4, en ny sjukstuga med personalbostad samt bidra till 
bygget av familjebostäder i byn Mahjigaun och 

• genom att stödja det sociala företaget Build Up Nepal och därigenom ge förutsättningar för 
jordbävningssäkrad återuppbyggnad i större omfattning. 

Detta har givit goda resultat. Build Up bygger med CSEB (Compressed Stabilized Earth Bricks) och arbetar med att 
utbilda bybor och lokala byggare, bygga modellhus och ge förutsättningar för dem att sedan arbeta vidare med den 
väldigt omfattande återuppbyggnad som krävs efter jordbävningen 2015. 

Tuki har finansierat 17 hus i Mahjigaun hittills, vi (dvs våra medlemmar och sponsorer) har finansierat sjukstugan 
och personalbostaden i Jyamrung och är vidare huvudsponsor för den nya skolan i Jyamrung4. 
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Stödet till Build Up Nepal har använts till projektledning i bred bemärkelse – Andreas Köllings arbete med att finna 
samarbetspartners, uppföljning och rapporter till finansiärer, juridisk expertis i Nepal, arkitektritningar och 
bygglovsansökningar osv osv. Även andra har bidragit till att Build Ups arbete blivit möjlighet – särskilt Tingsryds 
baserade företaget Holtab som sett till att bygga en professionell serviceverkstad, något som är nödvändigt för 
Build Ups kvalitet. 

Hittills har detta inneburit att 850 hus är 
färdigbyggda, 10 skolor är på gång i olika 
stadier (varav 4 i Jyamrungområdet) och 3 
sjukstugor är färdiga. Idag sysselsätter man 
drygt 1 000 personer och har skapat ca 250 
stadiga arbetstillfällen och startat ett flertal 
lokala byggföretag/familjeföretag. Vi är 
mycket glada över detta arbete och stolta 
över att ha varit med och bidragit till att det 
blivit möjligt. 
 
Stöd vår insamling Bygg ett hus i 
Majhigaun –  

BG 900 5042 eller swish 123 900 5042 

 
Delar av Build up Nepal team 

 
Sjukstugan i Jyamrung är färdig! 

Efter två och ett halvt år i ett plåtskjul med jordgolv flyttar i dagarna Jyamrungs sjukstuga över till nya, fina och 
jordbävningssäkra lokaler i den nya sjukstugan. Sjukstugan är efterlängtad, det har varit jobbigt för personalen att 
arbeta och bo i de tillfälliga lokalerna under så lång tid.  

Den nya sjukstugan är flyttad en kvarts väg upp i sluttningen och utsikten över bergen är fantastisk. Det är dock 
inte för utsiktens skull sjukstugan flyttades utan för att ett stort vattenkraft projekt planeras i dalen och om det blir 
verklighet kommer den gamla platsen att ligga under vatten om ett okänt antal år. Dessutom är den nya platsen 
uppe i backen mer centralt belägen i själva byn Jyamrung.  

http://www.facebook.com/tukinepal
mailto:info@tukinepal.org


Nyhetsbrev från Tuki Nepal Society   
December 2017  

www.facebook.com/tukinepal info@tukinepal.org  http://www.tukinepal.org/ 
 
Tel: 0708-48 69 95  
 Sida 6 
 
 

Ewa Söderberg inviger sjukstugan genom att tända en tuki! 
Gehendra Kutuwal är stolt ingenjör som 
ansvarat för bygget av sjukstugan 
 

Sjukstugan är byggd av compressed earthbricks och uppfyller alla krav på att vara så jordbävnings-säker som 
möjligt i ett aktivt jordbävningsområde. Gehendra Kutuwal, ingenjör från Build up Nepal, är ansvarig för bygget och 
han är väldigt stolt över resultatet. Ett stor, välplanerat och välbyggt hus som sticker ut en aning från övriga hus i 
byn med sina raka vinklar, klara färger och kreativa arkitektur. Det är Build up Nepals arkitekt Sonal Gupta som ritat 
huset och t o m fått med det unika runda fönstret som alla som går förbi funderar över. 

 

Det finns tre stora rum i sjukstugan – ett undersökningsrum, en sjuksal och en kombinerad förlossningssal/ 
tandläkarrum. Dessutom finns ett apotek, förråd och toaletter för både patienter och personal. Väntrummet är stort 
och finns halvt utomhus men med tak och väggar av bricks eller flätad bambu. Slutligen finns en 
vattenreningsanläggning som ger sjukstugan rent vatten.  

I backen strax nedanför sjukstugan ligger personalbostaden. Här kommer den personal som inte redan har ett hem 
i byn att bo. Detta hus är byggt som ett modellhus över hur man skulle kunna bygga säkra hus – med två sovrum, 
ett vardagsrum och ett kök samt en liten veranda. Utanför finns en toalett som även inrymmer dusch.  

Från början kommer två personal kan bo i huset - de två Healthassistants som inte kommer från byn men lite 
senare i vår kommer de två kvinnor som Tuki Nepal sponsrat med utbildning till tandhygienist och sjuksköterska 
också att flytta in. 

Tuki Nepals sjukvårdsteam invigde sjukstugan vid sitt besök i  
Jyamrung i november – även om den då inte riktigt var färdig.  
Men det gick bra att arbeta i ändå! 
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Två skolprojekt har startats i Jyamrung 
 
Under december månad startas två utvecklingsprojekt i skolorna i Jyamrung. Det är ett samarbete mellan 
Jhanabhwana skolan i Jyamrung (Tukis speciella fadderskola) och grannskolan i byn Bharmale. Det ena projektet 
handlar om att ge de elever, som har svårt att klara skolarbetet och få godkänt på examensproven, förutsättningar 
och hjälp att klara skolarbetet bättre. Detta projekt har planerats under en tid och startas i dagarna.  

 
De båda skolorna har valt ut två grupper med elever som har problem 
med skolarbetet – en grupp med elever från klass 1 – 4 och en grupp 
med elever från klass 5 – 8. Dessa elever kommer att få extra 
undervisning 1 timme per dag under skolveckans 6 dagar.  
 
Det är skolans egna lärare som kommer att sköta undervisningen – en 
stor seger för oss i Tuki Nepal. Förut har lärarna ansett att det inte är 
deras arbete utan att en annan lärare skulle utföra detta jobb. Men 
genom diskussion om hur viktigt det är att lärarna känner väl till sina 
elever samt extra betalning för två timmar per vecka är nu alla 
involverade lärare väl motiverade för detta arbete. Många uttryckte t o 
m att det ska bli riktigt rolig och stimulerande att se vad de kan 
åstadkomma gällande sina elevers resultat och alla var överens om 
att även de elever som inte har så lätt för sig måste få en chans.  
 
De olika lärarna ska undervisa i sina egna ämnen och det kommer att 
innebära ungefär två timmars extra jobb i veckan för 12 lärare.  
De elever som är aktuella kommer dessutom att serveras ett mål mat 
innan extraundervisningen startar kl 9 på morgonen. Undervisningen 
kommer alltså att förläggas före ordinarie skoltid. Första steget på 
detta projekt kommer att utvärderas vid läsårets slut i april för att 
sedan ev. modifieras inför nästa läsår. Projektet löper på två år. 
 

Det andra skolprojektet handlar om att utveckla kvaliteten hos de båda skolorna. Visionen är att skolorna ska bli så 
bra skolor, både gällande, organisation, ledarskap och pedagogik, att eleverna väljer dessa skolor framför andra. 
Det har nämligen börjat dyka upp en och annan privat skola i området och ryktet säger att privata skolor är bättre 
än statliga. 
 
Målsättningen är att utveckla skolorna genom att ge 
lärarna möjlighet att anpassa undervisningen till ett 
modernt samhälle där såväl pedagogik, 
organisation och ledarskap är viktiga delar.  
 
Metoden är utbildning och samarbete mellan 
skolorna samt lära av framgångsrika skolor i 
området. Veckan innan jul åker båda skolornas 
hela personalstyrkor iväg på en bussrunda i 
området för att besöka framgångsrika skolor och 
lära av dessa.  
 
Planen är sedan att de ska sätta sig och diskutera 
vilka lärdomar de dragit av sina studiebesök och 
vad de kan utveckla i sina egna skolor. 
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Sedan gäller det att implementera de 
planerade förändringarna i respektive 
skola. Nästa höst ska man redovisa vad 
man lärt sig, förändrat och förbättrat i 
sina skolor. Och då är tanken att fortsätta 
med att utbilda lärarna inom speciella 
viktiga områden, t ex engelska. 
 
Båda dessa projekt finansieras av Tuki 
Nepal. Då det gäller projektet med 
extraundervisning har vi fått särskilt 
bidrag till detta från Jochnick Foundation 
och Skatelövsskolan i Grimslöv. 
Skolutvecklingsprojektet finansieras helt 
av Tuki Nepals insamlade pengar. Hjälp 
oss gärna med mer pengar –   
 

 
//Ewa Söderberg 
 
 
På besök hos Indhus barnhem 
 
En ordentlig tankeställare fick Nirmala Dhamala och jag när vi besökte Indhus barnhem i november. Vi hade inte 
hört av barnhemmet sedan i somras och det visade sig att det fanns en allvarlig anledning till detta. Indhu, kvinnan 
som driver barnhemmet, hade ramlat i början av september och slagit sig så illa att hon tillbringat en vecka på 
sjukhus och ytterligare två månader som mer eller mindre sjuk. Men nu var hon nästan tillbaka och räknade med 
att kunna sköta barnhemmet som vanligt med början veckan efter vårt besök. 
 
Dessa två och en halv månad har barnhemmet gått på knäna med hjälp av Indhus son och sonhustru som hjälpt till 
med att ordna så att barnen fått mat, rena kläder och kunnat gå till skolan. De två flickorna, 15-åriga Anita och 8-
åriga Pramilla, har bott tillsammans med Indhu hemma hos son och sonhustru. De fyra pojkarna, Amrit 16 år, 
Subash och Yagya 13 år samt Ram 9 år, har bott kvar i lägenheten under uppsikt av hyresvärden. Alla barnen har 
ätit hemma hos Indhus son och sonhustru. 
 
Alla barnen var ganska skakade över denna 
upplevelse. De insåg plötsligt hur sårbar deras 
situation är. Om något allvarligt händer Indhu 
kommer deras trygga liv att drastiskt förändras.  
 
Nirmala(som tillhör vår systerorganisation Tukee 
Nepal Samaj) och jag insåg också denna 
sårbarhet och har nu sett till att Indhu och hennes 
son har Nirmalas telefonnummer och kan ringa 
henne vid behov.  
 
Nirmala kommer också att kolla upp läget på 
barnhemmet med jämna mellanrum.  
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Barnen var vid vårt besök sjuka allihop. De snuvade och hostade och två av dem hade feber. Vi såg till att dessa 
två kom till läkare dagen efter – lilla Pramilla hostade så att vi befarade lunginflammation. Tyvärr hade de svenska 
läkarna åkt hem vid vårt besök – alla barnen hade nog behövt undersökas. Men enligt Nirmala är barnen friska 
igen och Pramilla hade inte lunginflammation!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Pramilla, 8 år  Anita, 15 år Amrit, 16 år 
                                                             
Vi lämnade också pengar till att köpa in lite skolmaterial och bollar. Och till att betala för Amrits kurs i datakunskap 
som han ville gå under de tre månader han är ledig mellan skolterminerna. Amrit börjar gymnasiet till hösten och 
vill sedan studera till dataingenjör – något vi i Tuki Nepal nu måste börja planera för. Även Anita vill studera vidare 
efter klass 10 – hon vill bli sjuksköterska och vi jobbar på att hon ska få bli det. 
 
Kerstin Samulesson har startat en insamling för Indhus barnhem på vår websida  
www.tukinepal/fundraiser Hjälp gärna till med en liten julklapp! 
 
 
Snart färdiga som tandhygienist och sjuksköterska 

Vid healthcampen i november premiärjobbade två av de unga kvinnor vi 
sponsrar med utbildning.  

Srijana Tamang som redan är utbildad och erfaren barnmorska, men tycker att 
barnmorskejobbet inte fyller ut hela arbetstiden, är färdig med sin treåriga 
tandhygienist utbildning i januari 2018. Hon kommer då att börja arbeta på 
sjukstugan i Jyamrung. För hennes skull har vi inrett ett av rummen i 
sjukstugan med såväl förlossningssäng som tandläkarstol – en inte alltför 
vanlig kombination.  
Srijana var med och arbetade under veckan med Healtcamp för skolhälsovård. 
Hon provade på alla delar av arbetet, men jobbade mest tillsammans med 
doktor Hanna som undersökte se minsta barnen. Srijana lärde sig mycket om 
småbarnhälsovård och vill gärna utveckla denna kunskap. Hon ser fram emot 
att börja arbeta i den nya sjukstugan i Jyamrung. 
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Rupa Basnet är färdig med sin treåriga sjuksköterskeutbildning i mars 2018. Även hon börjar då jobba i sjukstugan 
i Jyamrung. Rupa pratar utmärkt engelska och blir en tillgång i sjukstugan med sin sköterskeutbildning. Hon och 
Srijana kommer att dela rum i personalbostaden. 

Båda kvinnorna har skrivit på ett kontrakt om att arbeta minst ett eller två år på sjukstugan som återbetalning för 
den sponsrade utbildningen. Redan nu arbetar Pushpa Dhaunya på sjukstugan som CMS, undersköterska. Även 
hon har sponsrats av Tuki Nepal och har snart arbetat sitt år i sjukstugan. Pushpa har dock redan förvarnat om att 
hon vill fortsätta att studera efter sitt år i sjukstugan och hon slutar ungefär när Rupa tar vid.  

Tuki Nepal sponsrar ytterligare en person som är färdig Healthassistant om ett år. Prasant Dhaunya är visserligen 
man, men vi beslutade oss för att han skulle bli en perfekt Healthassistant med rötterna i byn och mycket god 
kännedom om såväl byn som dess invånare. Vårt beslut att sponsra hans utbildning var nog bra insåg vi när vi 
insåg hans kapacitet under healthcampen. Och själva konceptet att sponsra utbildning med arbete en viss tid som 
motprestation verkar vara ett bra koncept som vi kommer att utveckla och gå vidare med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupa Basnet och Prasant Dhaunya                                              Pushpa Dahunya   

 

 

Musik för flickors utbildning i Nepal  

 Café Fontaine på Vattentorget i Växjö 

 Söndag 11 februari 2018, kl 15 – 18 

Jenny Ivarsson med vänner sjunger och spelar 

Mer info kommer! 
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